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COPYWRITER / Specjalista ds. Content Marketingu 

Miejsce pracy: Poznań 

 
 

SEMPIRE to agencja SEO SEM, która dostarcza kompleksowe rozwiązania z zakresu reklamy w wyszukiwarce 

Google i Internecie. Świadczymy profesjonalne usługi zmierzające do zwiększenia widoczności stron internetowych w 

sieci. W codziennej pracy stawiamy na długofalowe i partnerskie relacje, oparte na wzajemnym zaufaniu i szacunku - 

to pozwala nam rozwijać skrzydła i w pełni wykorzystywać drzemiący w nas potencjał. Liczymy na to, że już wkrótce 

zasilisz szeregi naszego zespołu i razem z nami zaczniesz zgłębiać tajniki marketingu internetowego.  

Poznaj nas: www.sempire.pl  

 
Kogo poszukujemy? 

Rzemieślnika słowa, adepta sztuki pisarskiej, współczesnego Don Drapera z serialu Mad Men, który dziś musiałby 

zmierzyć się z najnowszymi aktualizacjami Google’a, albo po prostu: COPYWRITERA, któremu nieobce jest pisanie 

chwytliwych i angażujących tekstów, zoptymalizowanych pod kątem wyszukiwarek internetowych. :)  

 

W SEMPIRE będziesz odpowiedzialny za: 

• tworzenie wartościowego contentu dla współpracujących z nami marek (teksty ofertowe, sprzedażowe i 

poradnikowe), 

• samodzielny research oraz stosowanie się do wytycznych dostarczanych przez Specjalistów SEO i klientów, 

• efektywną współpracę z innymi działami, 

• współtworzenie strategii content marketingowych. 

 
Co zwróci naszą uwagę? 

• Doskonała znajomość polszczyzny, 

• zręczność w operowaniu słowem, 

• znajomość podstaw copywriterskiego warsztatu, w tym przede wszystkim zasad webwritingu, 

• ponadprzeciętność i wyobraźnia, 

• chęć rozwoju i poznawania trendów rynkowych, 

• sumienność, terminowość i zaangażowanie, 

• kreatywność, własny styl i dobry warsztat - jak przystało na prawdziwego rzemieślnika słowa. :)  

 
Dobrze, jeśli: 

• znasz najważniejsze zagadnienia związane z content marketingiem i seo copywritingiem, 

• potrafisz korzystać z narzędzi służących do wyboru słów kluczowych. 

 
 

 

http://www.sempire.pl/


 

 
SEMPIRE Europe sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 77a, 60-529 Poznań 

NIP: 7811976773, REGON: 380793687, KRS: 0000969190 

 

 

www.sempire.pl Email: kontakt@sempire.pl  

Telefon: 61 333 22 11 

Co otrzymasz w zamian?  

• Pracę w centrum Poznania - w nowoczesnym i designerskim budynku biurowym, 

• wynagrodzenie ustalane indywidualnie na podstawie Twoich umiejętności i dotychczasowego doświadczenia 

(widełki: 3000-4000 zł brutto), 

• możliwość poszerzania wiedzy na temat marketingu internetowego oraz doskonalenia warsztatu 

copywriterskiego, 

• współpracę w zespole z wieloletnim doświadczeniem w branży, w swobodnej i bardzo pozytywnej atmosferze 

(spotkasz tu osoby, które zawsze Ci pomogą i posłużą dobrą radą, z którymi często pożartujesz i 

porozmawiasz na przeróżne tematy, a także chętnie napijesz się kawy, a tej u nas pod dostatkiem), 

• możliwość realizacji autorskich pomysłów (bardzo na to liczymy!). 

 
Z nami nauczysz się tworzyć naprawdę dobre teksty, nie tylko seo friendly, ale i user friendly - takie, które będą 

świadectwem Twojego profesjonalizmu, generując jednocześnie setki kliknięć miesięcznie.  

 
Zapraszamy do SEMPIRE - u nas zajmiesz dobrą pozycję! :) 

 
Wyślij nam swoje CV w formie PDF i przykłady realizacji na adres rekrutacja@sempire.pl. 

 

Nie zapomnij o dopisku w CV: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych 

do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst 

jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”  

 

 

 

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest SEMPIRE Europe sp. z o.o. z siedzibą w 60-529 Poznań, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 77A, telefon: (61) 333 

22 11. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Twojej dobrowolnej zgody na udział w n im. Masz prawo do wycofania 

zgody w dowolnym momencie, co skutkować będzie usunięciem Twoich danych z naszej bazy kandydatów do pracy. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez 

okres niezbędny do zakończenia rekrutacji na wskazane stanowisko (tj. nie dłużej niż przez 6 miesięcy) lub do wycofania przez Ciebie zgody. Podanie danych jest 

dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia niniejszej rekrutacji. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W każdym momencie możesz cofnąć udzieloną 

zgodę, wysyłając e-mail na adres: rekrutacja@sempire.pl, co nie ma wypływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody. 

Jednocześnie informujemy, że w procesie rekrutacji nie są podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i nie jest stosowane profilowanie. Twoje dane osobowe 

nie będą przekazywane do Państw Trzecich. 
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